Zásady poskytované služby:
uživateli neposkytujeme více podpory
než je nezbytné,

n

službu poskytujeme až tehdy, kdy je
zvládnutí situace nad síly uživatele,

n

motivujeme uživatele k rozvíjení jeho
schopností a získávání životních zkušeností
(je lepší, když se uživatel snaží zvládnout
situaci sám bez podpory).

CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KONTAKTY
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Hladnovská 757/119a
712 00 Ostrava - Muglinov
Vedoucí služby
596 223 233
739 363 543
vedouciPSB@ctyrlistekostrava.cz
www.ctyrlistekostrava.cz
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách
organizace http://www.ctyrlistekostrava.cz

Zařízení je zapojeno do projektu Podpora služeb sociální prevence 2,
spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České
republiky a realizovaného Moravskoslezským krajem.

Hladnovská 757/119a
712 00 Ostrava – Muglinov
CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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Maximální okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé. Celkový aktuální počet uživatelů, jenž je
odvislý od rozsahu individuálně dohodnuté podpory podle potřeb každého uživatele, lze najít na
internetových stránkách organizace.
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CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Služba je určena lidem od osmnácti let, kteří:

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Sociální služba je poskytována v domácnosti
uživatelů, v kanceláři služby Podpora samostatného bydlení v ulici Hladnovská 757/119a
a dále pak na území města Ostravy (pochůzky,
vyřizování na úřadech, doprovody k lékaři, do
kulturních zařízení apod.)

mají mentální postižení,

n

jsou schopni sami se o sebe postarat,

n

bydlí, nebo požadují poskytnutí sociální
služby v Ostravě.

Služba nemůže být poskytnuta zájemci, který:

POSLÁNÍ
Posláním terénní sociální služby Podpora samostatného bydlení v Ostravě – Muglinově je podporovat lidi s mentálním postižením ve využívání
vlastních schopností a dovedností k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života, srovnatelného s životem jejich vrstevníků.
Snažíme se o to, aby uživatel zvládal samostatný život a zůstal v běžném prostředí podle svých
možností co nejdéle.

n

Cílem služby je uživatel, který:
n

využívá podle vlastní volby běžné služby
v místě, kde žije – obchody, restaurace,
dopravu, sportovní zařízení, knihovnu,
divadlo, kino, zdravotnické služby, poštu,
úřady,

n

má právní postavení odpovídající jeho
schopnostem nabývat práva a zavazovat se
k povinnostem,

n

rozhoduje se samostatně v běžných
situacích nebo má pro své rozhodování
poskytovánu podporu, jakou potřebuje,

n

bere na sebe přiměřené riziko v běžných
situacích,

n

má pracovní uplatnění – v chráněné dílně,
sociálně terapeutických dílnách, na volném
trhu práce, popř. vykonává dobrovolnickou
činnost,

n

tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní volby,

n

umí hospodařit s penězi,

n

umí si připravit stravu,

n

umí se postarat o domácnost.

n

je postižen úplnou ztrátou zraku

n

vyžaduje zdravotnické služby

Se zájemcem o službu jedná vedoucí služby,
vždy je však nutné sjednat si předem termín
schůzky na uvedených kontaktech.

